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การพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบส 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์โครงสร้างของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
แบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 2) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 3) พัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา วิธีดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 
ระยะ ตามวงจรการพัฒนาระบบ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง โดย
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ต้องการให้ผู้ใช้รู้จักทุกสถานที่ 2) ผลการออกแบบสถาปัตยกรรม มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 3) ผลการพัฒนาระบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 4) ความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา ในภาพรวมในระดับมากที่สุด (x��= 4.54, S.D.=0.58) 
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Abstract 

The objective of this research were to 1) analyze the structure the smart navigation by using 
augmented reality location-based services via mobile device, 2) design the architecture of the smart 
navigation by using augmented reality location-based services via mobile device, 3) develop of the 
smart navigation by using augmented reality location-based services via mobile device, and  
4) evaluation the satisfaction of students with the smart navigation by using augmented reality location-
based services via mobile device. The research method was divided into 5 phases according to the 
system development life Cycle (SDLC). The sample group was 30 students from King Mongkut's 
University of Technology North Bangkok using the accidental sampling approach. The research showed 
that 1) results analyze the structure by in-depth interviewers require to know every place, 2) results 
design the architecture at the highest level, 3) results develop is a device that facilitates travel within 
King Mongkut's University of Technology North Bangkok, and 4) the sample was satisfied with the use of 
smart navigation by using augmented reality location-based services via mobile device at the highest 
level. 
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1.  บทนํา 
ในปัจจุบันแอพพลิเคชันสําหรับการนําทางเข้ามามี

บทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากผู้ใช้จํานวนมากมักไม่ทราบตําแหน่งที่สําคัญ
ของสถานที่ ทําให้ต้องเสียเวลาในการค้นหา จึงต้องมีการ
ใช้แอพพลิเคชันเข้ามาช่วยในการนําทางโดยจะเป็นการ
นําทางในรูปแบบของแผนที่เป็นการนําทางไปตามเส้นทาง
ที่มีอยู่ในแผนท่ีและการนําทางในรูปแบบ Augmented 
Reality (AR) เป็นการนําทางแบบผสานเอาโลกแห่งความ
เป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน [1] 

จากกระแสการใช้สังคมออนไลน์ การให้บริการระบุ
ตําแหน่งหรือLocation-based Services (LBS) กลายเป็น
ที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการให้บริการดังกล่าวเป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยผู้ใช้งานในการค้นหาสถานที่ตําแหน่งต่าง ๆ 
ผ่านระบบ GPS ที่เช่ือมโยงผ่านเครือข่ายไร้สายและ
อุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและ
โน๊ตบุ๊ค การให้บริการระบุตําแหน่งทําให้เกิดความ
รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร ส่งผลให้ธุรกิจมีการปรับตัว
โดยเร่ิมนําบริการระบุตําแหน่งมาใช้เพื่อเป็นช่องทางใน
การเข้าถึงและวิจัยพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคได้อย่าง
รวดเร็วผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบกับการใช้
บริการระบุตําแหน่งที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากใน
ขณะนี้ก็คือการใช้ Location-based Services สําหรับ
เช็คอิน (Check-in) ในจุดเสมือนเม่ือเกิดการใช้บริการ
สถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการ ในการแบ่งปันหรือได้รับ ข้อมูลข่าวสารกับ
บุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บริการได้ [2] 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality : 
AR) เป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งใน
ยุคปัจจุบัน จากสภาพการเรียนรู้แบบเดิม ที่ผู้เรียนนั่งฟัง
การบรรยาย จดบันทึก อ่านหนังสือและวัดผลการเรียน
การสอนโดยการสอบสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ของผู้เรียนซ่ึงเป็นการลงมือปฏิบัติจริงย่อมจะเกิดผลดีต่อ
ผู้เรียนมากกว่าการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว [3] 

เทคโนโลยีของอุปกรณ์เคล่ือนที่ (Mobile device) 
อย่างเช่น โทรศัพท์เคล่ือนที่ และคอมพิวเตอร์มือถือมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สังเกตได้จากความสามารถท่ี
มีมากขึ้นทางด้านส่วนรับข้อมูล ทางด้านส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ทางด้านความบันเทิงและทางด้านการเช่ือมต่อ 

เป็นต้น จึงส่งผลให้ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานกับอุปกรณ์
เคล่ือนที่ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนามากขึ้น เพื่อมารองรับการ
ทํางานของเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ในส่วนของ
ระบบปฏิบัติการบนมือถือก็ได้มีการพัฒนาไว้หลายรุ่น
หลายระบบ 

จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว จึงจําเป็น 
ต้องพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบ
พกพา เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเดินทางไปยังหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1  เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของระบบนําทางอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่าน
อุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 

2.2  เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 

2.3  เพื่อพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมอืนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณเ์คล่ือนที่
แบบพกพา 

2.4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 

 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น คือ ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี

ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่
แบบพกพา 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
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โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา มาใช้ในการ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
5.  ผลการวิจัย 

5.1  ผลการวิเคราะห์ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้ 
เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคล่ือนที่แบบพกพา ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความยากง่ายในการใช้ระบบ 
    นําทาง 
ท่ี ฟังก์ชันการทํางาน GeoReality Junaio Layar
1 แสดงสถานท่ี 5 5 5 
2 ค้นหาสถานท่ี 4 5 5 
3 เลือกสถานที่ 4 4 5 
4 การนําทางด้วย AR 4 5 5 
5 การนําทางด้วย Map 5 5 5 
6 การแจ้งเตือน 5 4 4 

ค่าเฉลี่ย 4.5 4.67 4.8 
คะแนน 5 หมายถงึ ความง่ายของการใช้งานในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถงึ ความง่ายของการใช้งานในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถงึ ความง่ายของการใช้งานในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถงึ ความง่ายของการใช้งานในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง ความง่ายของการใช้งานในระดับน้อยท่ีสุด 

5.1.1 ผลการสํารวจของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบ
พกพา จํานวน 5 ท่าน พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับสถานท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ มีความเห็นตรงกันว่า ต้องการให้ผู้ใช้ได้
รู้จักสถานที่ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ได้ทุกสถานท่ี คิดเป็น 
ร้อยละ 100 รายละเอียดดังน้ี 

1) ด้านคณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา ประกอบด้วย 
The Sirindhorn TGGS บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 

 

2) ด้านสํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 
สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา กองคลัง กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
ศูนย์ผลิตตําราเรยีน 

3) ดา้นสํานกั/สถาบัน ประกอบด้วย 
สํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
สํานักหอสมุดกลาง สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สถาบันสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน 

5.1.2  ผลการสอบถามความต้องการ เกี่ยวกับ
สถานที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ โดยนักศึกษาจํานวน 60 คน สรุปผลได้
ดังนี้ 

1)  ด้านสภาพแวดล้อมในการเดินทาง 
พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปยงัสถานที ่    
ต่าง ๆ โดยถามเพื่อน คิดเปน็รอ้ยละ 53.33 

2)  ด้านปัญหาในการเดินทาง พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องมีผู้ชี้แนะหรือใช้เครื่องมือ
นําทางน้อยครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 35 

3) ดา้นความถีใ่นการใช้ส่ือ/อุปกรณใ์น
การเดินทาง พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บางครั้ง
เมื่อเกดิความผิดพลาดในการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 40 

5.2  ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา ดังตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนภาพความสัมพันธ์ของ  

 ระบบนําทางอจัฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี  
 ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
  เคล่ือนที่แบบพกพา 

รายละเอียดการประเมิน 
ความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญ

x� S.D. ระดับความ
เหมาะสม

1. ผู้เก่ียวข้องกับระบบที่พัฒนาข้ึน   
1.1 ผู้ดูแล 4.80 0.44 มากที่สุด 
1.2 ผู้ใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. กระบวนการในการนําทางของระบบที่พัฒนาข้ึน  
2.1 ค้นหาสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
2.2 แสดงสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
2.3 เลือกสถานที่ 4.40 0.54 มาก 
2.4 นําทาง 4.60 0.54 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนภาพความสัมพันธ์ของ  
 ระบบนําทางอจัฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี  
 ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์  
 เคล่ือนที่แบบพกพา (ต่อ) 

รายละเอียดการประเมิน 
ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ

x� S.D. ระดับความ
เหมาะสม

3. สิทธิ์ขั้นการใช้งานของแต่ละกระบวนการ  
3.1 ผู้ดูแล    

3.1.1 ค้นหาสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
3.1.2 แสดงสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
3.1.3 แนะนําสถานท่ี 4.80 0.4 มากที่สุด 
3.1.4 แก้ไข/เพ่ิมข้อมูล 4.80 0.44 มากที่สุด 

3.2 ผู้ใช้งาน    
3.2.1 เลือกสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 

4. ความสามารถของแต่ละกระบวนการในระบบท่ีพัฒนาข้ึน 
4.1 ขั้นค้นหาสถานที่    

4.1.1 แสดงบนอุปกรณ์
เคล่ือนที่ 

4.60 0.54 มากที่สุด 

4.2 ขั้นแสดงสถานที่     
4.2.1 แสดงดัวยกล้อง 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.2.2 แสดงด้วยแผนที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 

4.3 ขั้นเลือกสถานที่    
4.3.1 เลือกจากกล้อง 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.3.2 เลือกจากแผนที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.3.3 เลือกจาก Keyword 4.60 0.54 มากที่สุด 

4.4 ขั้นนําทาง    
4.4.1 นําทางด้วยกล้อง 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.4.2 นําทางด้วยแผนที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 

4.5 ขั้นแนะนําสถานท่ี    
4.5.1 แสดงรายละเอียด 5.00 0.00 มากที่สุด 

4.6 ขั้นแก้ไข/เพ่ิมข้อมูล    
4.6.1 อัพเดตข้อมูล

สถานที่ 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ด้านการนํา Use Case 
Diagram ไปใช้งาน 4.80 0.44 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 0.40 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนภาพความสัมพันธ์ 
(Use Case Diagram) ของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคล่ือนที่แบบพกพา มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x��= 4.80, S.D. = 0.40)  

 
 

ตารางที่ 3 ผลการออกแบบผังโครงสร้างภาพรวมของ  
 ขั้นตอนของระบบนําทางอจัฉรยิะโดยใช้ 
 เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบส   
 ผ่านอุปกรณเ์คล่ือนที่แบบพกพา (ต่อ) 

รายละเอียดการประเมิน 
ความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญ

x� S.D. ระดับความ
เหมาะสม

1. บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับระบบที่พัฒนาข้ึน  
1.1 ผู้ดูแล (Admin) 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 ผู้ใช้งาน (User) 4.80 0.44 มากที่สุด 

2. กระบวนการในกิจกรรมที่ระบบพัฒนาข้ึน  
2.1 ขั้นเลือกสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
2.2 ขั้นนําทาง 4.80 0.44 มากที่สุด 

3. ขั้นเลือกสถานที ่    
3.1 กระบวนการในขั้นเลือก 4.40 0.54 มาก 
3.2 สิทธิ์ในการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น  

3.2.1 ผู้ดูแลระบบ    
(1) กําหนด 
     สถานที่ 

4.60 0.54 มากที่สุด 

(2) เพ่ิมและแก้ไข 
     สถานที่ 

4.60 0.54 มากที่สุด 

3.2.2 ผู้ใช้งาน    
(1) ค้นหาสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
(2) แสดงสถานที่ 5.00 0.00 มากที่สุด 
(3) เลือกตําแหน่ง 4.80 0.44 มากที่สุด 
(4) แสดงข้อมูล 
    หน่วยงาน 

4.80 0.44 มากที่สุด 

4. ขั้นนําทาง    
4.1 กระบวนการในขั้นนําทาง 4.60 0.54 มากที่สุด 
4.2 สิทธิ์ในการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น  

4.2.1 ผู้ใช้งาน    
(1) ค้นหาสถานที่ 4.40 0.54 มากที่สุด 
(2) แสดงสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
(3) เลือกตําแหน่ง 4.60 0.54 มากที่สุด 
(4) แสดงข้อมูล       
    หน่วยงาน 

4.60 0.54 มากที่สุด 

5. ด้านการนําผังโครงสร้าง
ภาพรวมของขั้นตอน (Swim 
Lane Diagram) ไปใช้งาน 

4.80 0.44 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.43 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ผลการออกแบบผังโครงสร้างภาพรวม
ของขั้นตอน (Swim Lane Diagram) ของระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x��= 4.70, S.D. = 0.43)  
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ผลการออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหวา่ง
ข้อมูล (ER-Diagram) ของระบบนําทางอจัฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีความจรงิเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคล่ือนที่แบบพกพา แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลของระบบระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณเ์คล่ือนที่
แบบพกพา ประกอบด้วย 4 เอนทิตี้ คือ เอนทติี้ของตึก 
(Place) เอนทติีคํ้าเฉพาะ (Keyword) เอนทิตีข้้อมูล
ส่วนตัว (Profile) และเอนทิตี้นําทาง (Navigate)

5.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบนําทาง 
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบส
ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา โดยผู้เชี่ยวชาญ  
ดังตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบนําทาง

อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
แบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบ
พกพา โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ 

ประสิทธิภาพ x� S.D. 
1. ด้านความสามารถของระบบ 4.47 0.56 มาก 
2. ด้านหน้าที่การทํางาน   4.50 0.63 มากที่สุด 
3. ด้านความสามารถในการใช้งาน 4.35 0.52 มาก 
4. ด้านระบบความปลอดภัย 4.24 0.70 มาก 
5. ด้านประสิทธิภาพการทํางาน 4.29 0.53 มาก 

ประสิทธิภาพของระบบ         
ในภาพรวม 

4.40 0.58 มาก 

 
จากตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบนํา

ทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบ
โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพามีประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่
แบบพกพา ดังนี้ 

1) หน้าแรกของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่
แบบพกพา ดังรูปที่ 6 

 
 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน 
 

2) แสดงหน้าจอระบบนําทางไปยังสถานที่ที่เลือกไว้ 
จากนั้นระบบจะแสดงให้ผู้ใช้เลือกระบบนําทางที่ต้องการ 
ซึ่งประกอบด้วยระบบนําทางโดยใช้รถส่วนตัว เดิน หรือ 
รถโดยสารสาธารณะ หากเลือกระบบนําทางด้วยการ
เดินทางโดยรถส่วนตัว ระบบจะค้นหาเส้นทางที่ใช้ด้วยรถ
ส่วนตัว หากเลือกระบบนําทางด้วยการเดิน ระบบจะ
ค้นหาเส้นทางที่สามารถเดินทางด้วยเท้า และหากเลือก
เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ระบบจะค้นหาเส้นทาง
การเดินรถของรถโดยสารสาธารณะไปยังจุดหมายที่เรา
ต้องการ ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7  แสดงหน้าจอกอ่นนําทาง 
3) การแบ่งหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอหลักและแสดง

ตําแหน่งสถานที่ต่าง ๆ บนแมพ หากตําแหน่งบนแผนที่
มีการซ้อนทับกัน ผู้ใช้สามารถทําการซูมเข้า-ออก เพื่อ
หาตําแหน่งบนแผนที่ได้ตามต้องการ ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 การแบ่งหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอหลักและ 

      แสดงตําแหน่งบนแมพ 
 

5.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบนํา
ทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบ
โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพาดําเนินการ
โดยการทดลองใช้ระบบนําทางที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) นําเสนอผลการประเมิน 
ดังตาราง ดังนี้  
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะ  

 โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบ 
 โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 

รายละเอียดการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

�� S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านการออกแบบ 4.46 0.59 มาก 
ด้านแอพพลิเคชัน 4.58 0.57 มากที่สุด 
ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือน 4.80 0.40 มากที่สุด 
ด้านผลการนําทาง 4.56 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.54 0.58 มากที่สุด 

จากตางรางที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
แบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา 
มีความเหมาสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x��= 4.54, 
S.D. = 0.58) 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่

แบบพกพา พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง โดย
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ต้องการให้ผู้ใช้รู้จักทุก
สถานที่ 2) ผลการออกแบบสถาปัตยกรรม มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการพัฒนา
ระบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการ
เดินทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ และ 4) นักศึกษาพึงพอใจในการใช้ระบบนํา
ทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบ
โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา ในภาพรวม
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chakorn 
and Pudsadee [6] ได้ศึกษา ระบบแนะนําเส้นทางการ
ส่งสินค้าโดยใช้อาณาจักรมด พบว่าความพึงพอใจของ
ระบบจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Visanu and Supot [7] ได้ศึกษา ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสืบค้นข้อมูลโรงงาน โดยใช้ 
Google Map พบว่าผู้ใช้งานทั่วไปความพึงพอใจต่อ
ระบบมีค่าอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Chamaiporn and Maleerat [8] ได้ศึกษาระบบ
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ของ
ประเทศไทยด้วย กูเกิลแมพ เอพีไอ บนมือถือ สมาร์ทโฟน 
พบว่าผู้ใช้งานทั่วไปความพึงพอใจต่อระบบมีค่าอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 

1) การแสดงหน้าจอของเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Augmented Reality) หากใช้รูปภาพแทนจุด
มาร์คเกอร์ จะดูน่าสนใจขึ้น 

2) เพ่ิมลูกเล่นและเอฟเฟกต์เพ่ือดึงดูดความ
น่าสนใจน่าใช้งาน 
 7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
 พัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา
เพื่อนําไปใช้กับระบบ IOS 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
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พระนครเหนือ ที่ทําให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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